Oslavy 600 let od získání plných městských práv / Velké Meziříčí
Organizátor akce: Město Velké Meziříčí
26. července 1408 udělil Velkému Meziříčí přední moravský šlechtic, hofmistr krále
Václava IV., pan Lacek z Kravař městu plné městské právo, tedy souhrn právních norem,
které upravovaly poměr města k majiteli, vztahy měšťanů mezi sebou a podobně. Společným
znakem nositelů městských práv je existence hradeb, městského soudnictví i souboru
pravidel, která umožňovala disponování s majetkem, provozování živnosti a obchodu.
V roce 2008 tedy uplynulo plných 600 let od této klíčové události v historii Velkého
Meziříčí. Proto se již počátkem nového milénia začalo připravovat obsáhlé knižní dílo osmi
autorů, které vyšlo pod názvem „Velké Meziříčí v zrcadle dějin“ mapující historii od pravěku
až po současnost. Kvůli značnému zájmu čtenářů, musel být vzápětí zajištěn dotisk díla.
Samotné oslavy odstartovaly na Nvý rok slavnostním ohňostrojem a pokračovaly různými
soutěžemi a výstavami. Největší z nich byla zahájena slavnostním otevřením 10. května.
Nová stálá regionální expozice má název „Ve znamení sedmi per“ a je instalována na
velkomeziříčském zámku. Výstava originálním způsobem zachycuje město a region
prostřednictvím velkého množství sbírek, z nichž mnohé ještě nebyly vystaveny.
Mezi další velké akce oslav jistě patřil hudební víkend na přelomu května a června, kde
se za velkého zájmu veřejnosti představili profesionální a amatérští muzikanti. Město mělo
rovněž tu čest pořádat zahajovací koncert mezinárodního hudebního festivalu Concentus
Moraviae.
Nezapomenutelnou součástí oslav byl rovněž mezinárodní festival filozofie s názvem
„Tradice a modernita“, jehož hosty přivezl z Havlíčkova Brodu zvláštní vlak se salonními vozy
prezidenta Masaryka a Ferdinanda d´Este. Naše největší parní lokomotiva pak vozila za
velkého zájmu děti i dospělé mezi Křižanovem a Studencem.
Vyvrcholením byl pak víkend 26. a 27. července, kdy se město obléklo do historického
hávu. Dobový průvod s Lackem z Kravař přijel ze zámku na náměstí, aby znovu slavnostně
předal starostovi plná městská práva a insignie nejvyššího představitele města. Na zámku i
na náměstí byl po celý víkend připraven bohatý historický program zakončený slavnostním
večerním ohňostrojem.
www.mestovm.cz

